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Norgesmester i slampoesi til Henrys Hus
25. januar kommer norgesmester i slampoesi, Marius Abrahamsen, til Fellesverket Henrys Hus i
Porsgrunn for å delta på åpen scene.

Abrahamsen, som vant NM på ekstraomgang og dermed skal representere Norge i EM, VM og Nordisk
mesterskap, tar på Henrys Hus rollen som kveldens konfransier.

Arrangementet er gratis, det blir servert enkel mat, og enten du vil lese dikt, spille ut en scene, synge
en sang eller bare se på er du velkommen.

Aldersgrense er 15 år, arrangementet er rusfritt og det er begrenset antall plasser.

Påmelding til tonje.skate.pettersen@redcross.no (gi gjerne beskjed om du vil opptre eller bare
ønsker å være publikum).

Arrangementet er et initiativ fra Porsgrunn Røde Kors ungdom for å sette fokus på ungdom og
psykisk helse, men bidragene trenger ikke å omhandle dette temaet.

(Skjermdump TV2.no)

Besøk arrangementet på Facebook her

https://www.facebook.com/events/1017442578458265/


Det var en gang en sommer
Sommeren 2018 dro 25 telemarksungdommer
på sommerleir helt uten mamma og pappa.
Forrige uke inviterte de foreldre og ledere til
mimring hos Skien Røde Kors.
Les mer

Spanderer gratis tur på
skøytebanen

Takket være gavmilde givere til en
bursdagsinnsamling på Facebook, kan lokale
barn i Skien nå glede seg til en gratis tur på
skøytebanen.

Les mer

Her kommer vinteren
Det er vinter og vi er klare for vinterferie!
Påmeldingen til sesongens Ferie for alle er klar.

Les mer her

Meld fra om kurs
Planlegger din lokalforening kurs i 2019? Send
oss en e-post på kurs@telemarkrk.no, så legger
vi det inn i kalenderen på Korsveien.

Følg med på hva som skjer i Telemark her

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/det-var-en-gang-en-sommer/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/spanderer-gratis-tur-pa-skoytebanen/
http://static.mnm.as/bpagpglzqx-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Enheter/Telemark/Lists/Kalender/calendar.aspx


Tilbake til slagmarken
Med et brennende engasjement, historier og anekdoter tar Gisle Kavli Røde Kors-frivillige med
dit det hele startet – slagmarken i Solferino. Stedet der en manns opplevelser endret
verdenshistorien.

Les mer

KNUTS
KOMMENTAR
Lokal kapasitet
Knut Arntzen er vår
prosjektleder for lokal
kapasitet. Her gir han deg
siste nytt fra Telemark.

Hvor trykker skoen i din lokalforening?
Hei alle sammen! Min oppgave er å hjelpe lokalforeningene i
Telemark med å løse ulike utfordringer. Akkurat nå jobber jeg
tett med følgende tre prosjekter i Kragerø:

1. Kvitteringsløs forening - Her er målet å finne en løsning der
alle innkjøp lokalforeningen gjør kommer på spesifisert faktura slik
at kassereren slipper å bruke tid på å finne ut hvem som har
handlet og hvilken aktivitet utgiften skal føres på.

2. Kontroll på lokalene - Dette handler om å gjøre det enklere å få
oversikt over hvilke lokaler som er tilgjengelige på huset til
aktiviteter av ulike slag. Her vil vi ta i bruk kalenderen på Outlook
som i dag ligger på Korsveien og alle medlemmer og frivillige har
tilgang til.

2. Felles PC - For at alle skal ha tilgang til Korsveien, møtebooking
i Outlook, registrering og arbeid med frivillige i DiBa blir det satt opp
en felles PC i foajeen på Røde Kors-huset. På veggen blir det
hengt oppskrifter for bruk av de ulike programmene.

Disse prosjektene ble til ved å diskutere hvor skoen trykker i
Kragerø. Trykker de på samme sted i din lokalforening, eller kan
jeg hjelpe med noe annet? 

Ta kontakt: knut.jost.arntzen@redcross.no

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/tilbake-til-slagmarken/


Mal årsmøteprotokoll
Det nærmer seg årsmøter, og vi har laget en ny
mal for årsmøteprotokoller. VI oppfordrer alle
lokalforeninger til å ta den i bruk.

Hent malen her Tomme flasker gir full aktivitet
Telemarkinger gir bort mer pant enn noensinne. I
2018 økte Skien Røde Kors sine inntekter på
tomflasker med 30 prosent.

Les mer

Fikk nesten en million fra grasrota
Lokalforeningene til Røde Kors i Telemark fikk inn nesten en million kroner fra Norsk Tippings
grasrotandel i 2018. Se fordelingen her:

Les mer

Sponser håndballskole

http://static.mnm.as/tnjvdvcwly-8086.docx
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/tomme-flasker-gir-full-aktivitet/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/fikk-nesten-en-million-fra-grasrota/


Sparebanken Sør sponser deltakelse på
Gjerpens håndballskole for ti barn mellom åtte
og 15 år i vinterferien.

Ta kontakt med anne.hals@redcross.no for mer
informasjon

Ledersamling 16. mars Er du engasjert i styre og stell i på distrikts-
eller lokalnivå? Da vil vi gjerne ha deg med på
ledersamling i mars.

Program og detaljer kommer senere, men sett av
dagen i kalenderen allerede nå. Dette er en god
mulighet til å bli kjent med distriktsrådene, treffe
andre lokale råd og lære mer om arbeidet som
frivillig leder i Røde Kors. 

Under finner du et utvalg saker fra Ukenytt, Røde Kors sitt nasjonale nyhetsbrev.

RAPPORTERINGSFRIST
Søknadsportalen

Nå skal det rapporteres på samtlige
midler som ble tildelt gjennom
Søknadsportalen i 2018.
Rapporteringsfristen for lokalforeninger
er 15. februar,
Les mer på Korsveien

Aktiv i
100

Nå kan du
søke om
midler til å
videreføre
Aktiv i 100 gå-
gruppe eller
starte opp
en ny gruppe!
Les mer i
Ukenytt

Redning
skred

Kurset Redning
skred er nå
publisert på
Korsveien.

Les mer på
Korsveien

Inspirasjon
ungdom

Vil du være med på
å forme fremtiden for
ungdomsbevegelsen
i Norges Røde

Kors? Bli med på
Inspirasjonssamling
2019!

Les mer i Ukenytt

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/N%C3%A5-skal-det-rapporteres-p%C3%A5-samtlige-midler-som-ble-tildelt-gjennom-S%C3%B8knadsportalen-i-2018.-.aspx
https://sway.office.com/ViDOFCKT4zxEuOAN?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/kursetredningskred.aspx
https://sway.office.com/ViDOFCKT4zxEuOAN?ref=email
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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